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KINS 2013. XIV EDICIÓ 

 

Reglament de la competició:  

1.- Els equips es repartiran segons l’estructura següent: 

1er i 2on E.S.O.--- categoria INFANTIL 

3er i 4rt E.S.O.----- categoria CADET 

- Màxim 2 equips per curs. 

- Cada centre haurà de participar al KINS del Consell Esportiu de la seva 

zona. En cas que no hi pugui assistir per dates o per altres motius que ho 

justifiquin, s’acordarà que participi en un altre, el més proper possible. 

- Inscripcions fins a un màxim de 10 equips per categoria*: és el límit que 

posem per poder celebrar al mateix dia la competició infantil i cadet. En cas 

que cada categoria tingui més de 10 equips inscrits (que no permeti 

quadrar la jornada), se celebraran en dies diferents. 

- Si no hi han equips suficients per a completar totes les categories, es 

realitzarien combinacions agrupant diferents equips de diferents categories 

i establint classificacions diferenciades. 

 

2.- Els centres podran inscriure un màxim de: 

- 8 equips per seu. 

- 2 equips per curs. 

 

3.- El reglament serà el reconegut per la F.C.K. i la I.K. F. amb les variacions 

següents: 

- La duració dels partits queda per determinar segons els equips inscrits i el 

calendari de la jornada (entre 12 i 15 minuts aprox.). 

- Els canvis seran lliures ( els jugadors podran sortir i entrar al camp quan la 

pilota no estigui jugant-se en el quadre en qüestió o amb el joc aturat, després 

d’avisar a l’àrbitre). 
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- Un jugador procedent de la banqueta que ja hagi p articipat en el partit 

sols pot tornar al terreny de joc entrant al quadre  de defensa.  

 

4.- Els centres participants hauran d’ inscriure’s en el campionat amb una 

persona responsable per als temes de competició, que estarà en contacte 

directe amb l’organització per tal de solventar de manera fluïda aquells dubtes 

que hi puguin aparèixer. 

 

5.- Els millors equips de cada zona participaran en la fase final a final de curs: 

 

- Es classificaran per les Finals KINS 2013 els 2 primers classificats de cada 

categoria (màxim d’un equip per centre i per categoria). 

 

Data limit d’inscripció:  fins a una setmana abans de la data de la competició 

KINS a la que participeu. 

 

6.- L’organització es reserva el dret de modificació d’aquest reglament així com 

les posteriors rectificacions que s’hagin de fer del mateix  o puguin aparèixer. 

 

Organitza: Federació Catalana de Korfbal, amb la col·laboració  dels 

diferents Consells Esportius de Catalunya.  


